
SoteNavi

- pienten ja keskisuurten yritysten ja järjestöjen 

valmennushanke

12. alueellinen työpaja

6.11.2018



Digitalisaatio

Työpaja käsittelee digitalisaatiota asiakkaan, työntekijän, 

työhyvinvoinnin ja organisaation näkökulmista

12.30 – 13.00 Ajankohtaiset kuulumiset Sotesta sekä 

yrityksistä ja järjestöistä

13.00 – 15.30  Asiakkaan digitalisoituva arki

– Digitaaliset työkalut ja muuttuva työ työntekijän näkökulmasta

– Digitaalisuus tukemassa työhyvinvointia

– Digitaalisaatio – uhka vai mahdollisuus organisaatiolle?

Työpajan vetäjinä, keskusteluun innostajina Arttu 

Mustajärvi SeAMK ja Taru Lehtimäki TAMK
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SoteNavi

ESR – henkilöjärjestelmän lopetuslomakkeet

6.11.2018

Anne Rouhelo



ESR-hankkeeseen osallistujilta kerätään tietoja

• ESR-hankkeeseen osallistuvista henkilöistä tulee EU-

lainsäädännön mukaan kerätä henkilötason tietoja.

• Osallistuvien henkilöiden tiedot kerätään aloitus- ja 

lopetuslomakkeilla.

• Tiedot tallennetaan ESR Henkilöjärjestelmään.

• SoteNavi hankkeessa Anne Rouhelo tallentaa tiedot 

järjestelmään. 
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Erityistavoite 7.1 Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin 

parantaminen

Erityistavoite 7.1 hankkeen lopetuslomakkeessa kysytään:

1. osallistuneen henkilön perustiedot

2. osallistuneen henkilön työllisyystilanne

3. koulutukseen liittyvät tulokset

4. hankkeen vaikutuksista organisaation työhyvinvointiin 
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Erityistavoite 7.1. hankkeet

• Kaikki hankkeeseen osallistuneet henkilöt vastaavat 

itseään koskeviin kysymyksiin (yläosan kysymykset) 

ja allekirjoittavat lomakkeen.

– Mikäli ei toimi organisaatiossa vastuuhenkilönä tai hr-

vastaavana, silloin ei täytä työhyvinvointia koskevia kysymyksiä. 

• Ne hankkeeseen osallistuneet henkilöt, jotka toimivat 

organisaation vastuuhenkilöinä tai hr-vastaavina, 

täyttävät myös työhyvinvointia koskevat kysymykset 

oman organisaationsa osalta. 

– Täyttävät sekä lomakkeen yläosan että alaosan. 

– Työhyvinvointia koskeviin kysymyksiin vastataan kunkin 

organisaation osalta vain kerran. 
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Lopetuslomakkeiden täyttö ja palautus

• Lopetuslomakkeet täytetään silloin kun osallistuja 

lopettaa hankkeessa. 

• Lopetuslomakkeet annettiin jo nyt, jotta työhyvinvointiin 

liittyviä kysymyksiä ehtii miettiä. 

• Täytetyt lomakkeet palautetaan (kirjekuoressa) 

hanketoimijoiden kautta Anne Rouhelolle tai suoraan 

Annelle. 

– esim. hankkeen loppuseminaarissa tai viimeisen 

työpaikkakäynnin yhteydessä 
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SoteNavi –hankkeen 

loppukysely



Loppukysely

• Hankkeen alussa organisaatioihin tehty alkukartoitus 

toistetaan hankkeen lopussa marraskuun aikana

• Toteutetaan samalla tavalla, kuin alkukartoitus, linkki 

sähköpostiin (Webropol) niille, jotka ovat vastanneet 

alkukartoitukseen

• Tulokset esitellään SoteNavin päätösseminarissa

tammikuussa
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Ajankohtaiset kuulumiset 

sote-uudistuksesta



Kotihoidon asiakasmäärien kasvu kiihtyy –

seuraako laatu mukana?
• https://thl.fi/fi/-/kotihoidon-asiakasmaarien-kasvu-kiihtyy-seuraako-laatu-mukana-

• https://www.slideshare.net/THLfi/kotihoidon-ja-ymprivuorokautisen-hoidon-asiakasmrt-henkilst-ja-

johtaminen-2018
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Hoivatyöntekijöiden työn kuormittavuus ja 

teknologian käyttö vanhustyössä

• 9.11. tarkastetaan Arja Rytkösen väitöskirja (Tampereen 

YO) 

• http://www.uta.fi/ajankohtaista/tapahtumat/hoivatyontekij

oiden-tyon-kuormittavuus-ja-teknologian-kaytto-

vanhustyossa?fbclid=IwAR27Pd_q4cWknm1wOKDyisHx

oao1MXIsC8OeTgPneGXBCRsDqZz_CVhp9xE

• http://tampub.uta.fi/handle/10024/104482
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Asiakas keskiössä - asiakaslähtöisyys

• Valinnanvapauskokeilu kannustaa terveysasemia 

kehittämään omaa toimintaansa https://stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/valinnanvapauskokeilu-

kannustaa-terveysasemia-kehittamaan-omaa-toimintaansa?fbclid=IwAR23KhFidkphcwq0mTKWTWXk6-USoSDDTrYz957MpaHDnYMNMjTLzLvDcXM

• Sote kaipaa asukkaiden näkökulmaa https://www.mediuutiset.fi/uutiset/sote-kaipaa-asukkaiden-

nakokulmaa/0a434567-7db7-4191-8b3c-83663f4c9181?fbclid=IwAR217qc_O9ss98dD2oBxrxADGyIp_6yMub27zT73FP7BKywzRB3QZzQjr1c

• Kimpassa –video asiakaslähtöisyydestä Mäntykodissa 
https://kimpassa-allihopa.fi/uutiset/asukaslahtoiset-palvelut-vanhuksille-kehittyvat-maakunnassa/
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HOITOTYÖ ON AIVOTYÖTÄ

• Työterveyslaitoksen kampanja ”Aivotyö toimivaksi 

hoitotyössä”, jonka tavoitteena on lisätä hoitajien ja 

lääkäreiden työn sujuvuutta. 

• Kampanjassa jalkautetaan laajasti käyttöön Satakunnan 

sairaanhoitopiirissä toteutetun Kognitiivisen ergonomian 

parantaminen hoitotyössä -kehittämishankkeen tulokset 

ja levitetään tietoa kognitiivisesta ergonomiasta ja 

keinoista, joilla työn sujuvuutta voidaan parantaa 

lääkäreiden ja hoitajien työssä.

• Kampanjan materiaali löytyy: https://www.ttl.fi/hoitotyo-

on-aivotyota/
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Digipalvelut osaksi sotea – käyttäjien kokemuksia ja 

ideoita hyvään johtamiseen- THL seminaari 29.10

• Materiaalit löytyvät kokonaisuudessaan 
https://www.slideshare.net/THLfi/tag/digipalvelut
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Tulevia tapahtumia

SoteNavi –hankkeen loppuseminaari ti 15.1.2019 Turussa

KOMPASSI -hankkeen loppuseminaari ”Ikäihmisten 

tulevaisuudennäkymiä Varsinais-Suomessa”

• Ke 14.11.2018 klo 10–15, Mauno BioCity
• https://kimpassa-allihopa.fi/uutiset/tervetuloa-kuulemaan-ikaihmisten-tulevaisuuden-

nakymista/?fbclid=IwAR0zHOHgTbDENwqPpNxEPG4PaCpNPEkxoT1KBBTRv0XjqhXnZBJ1CTIvZ7I#.W9vyR2uVEH8.facebook
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